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stão abertas, até sexta-feira 
(26/10), as inscrições para o 

curso “Turmas Recursais: 10 Anos 
– Sistema Recursal nos Juizados 
Especiais Federais – Turmas Re-
cursais, Turmas Regionais de Uni-
formização, Turma Nacional de 
Uniformização”. Promovida pela 
Escola de Magistratura Federal 
da 5ª região, por meio do Núcleo 
Seccional do Rio Grande do Nor-
te, a capacitação será realizada 
nos dias 29 e 30 de outubro, das 
8h30 às 18h10, no auditório do 
edifício-sede da Justiça Fede-
ral no Rio Grande do Norte. De 

acordo com o diretor da Esmafe/
RN, juiz federal Janilson Bezerra 
de Siqueira, o curso é destinado 
prioritariamente a magistrados 
e servidores que atuam nos Jui-
zados Especiais Federais (JEFs) 
e nas Turmas Recursais. Estão 
sendo oferecidas 130 vagas pre-
senciais. Haverá transmissão por 
videoconferência para as demais 
seções judiciárias da 5ª Região 
e TRF5. As inscrições são gratui-
tas e podem ser feitas pelo link: 
http://www.jfrn.jus.br/cursos/cur-
so-esmafe-turmas-recursais-2012.
xhtml. Os magistrados e ser-

vidores da JFRN 
poderão realizar 
suas inscrições pela 
Intranet, através do 
ícone “Treinamen-
to”. Mais informa-
ções pelo telefone 
(84) 4005-7732. 
Programação – 
No dia 29/10, pela 
manhã, o desem-
bargador federal 
Edilson Nobre será 
palestrante da 
mesa redonda: “Re-
cursos Cíveis nos JEFs, Histórico 

dos JEFs e Sistema 
Recursal”. À tarde, 
o desembargador 
federal Marcelo 
Navarro fará pales-
tra sobre “Recur-
sos em geral: uma 
introdução, Órgãos 
Recursais dos JEFs”. 
Participam também 
da programação os 
juízes federais Wal-
ter Nunes (JFRN), 
José Antonio Sava-
ris (JFPR) e Jailsom 

Leandro de Souza (JFRN).

Será lançado quarta-feira 
(24), às 19h30, no auditó-
rio da Faculdade Damas, 
no bairro das Graças, no 
Recife, o livro intitulado 
“História do Direito e do 
Pensamento Jurídico em 
Perspectiva”. Coordenado 

pelos professores Cláu-
dio Brandão, Nelson Sal-
danha e Ricardo Freitas, 
a obra tem os desembar-
gadores federais Fran-
cisco Queiroz, Margarida 
Cantarelli, e Edilson No-
bre como coautores. 

Amanhã (23), quarta (24) e quinta-
-feira (25), o desembargador fe-
deral Francisco Barros Dias irá 
ministrar aula expositiva e oficina 
sobre “Técnicas de elaboração 
de sentenças em Tutela Coletiva 
(ambiental, minorias, consumidor, 
grupos étnicos, etc)”, na Escola de 
Magistratura Federal (Esmafe5). A 
programação faz parte do Curso 
de Iniciação à Magistratura, que 
teve início no dia 10 de setembro.

A Justiça Federal no Rio Grande 
do Norte abriu seleção de cadas-
tro reserva de estágio para estu-
dantes do curso de Tecnologia 
da Informação. O estágio será de 
20 horas semanais e contará com 
uma bolsa de auxílio-financeiro e 
transporte. Podem se candidatar 
os estudantes dos cursos de Ciên-
cias da Computação, Engenharia 
da Computação, Licenciatura em 
Computação e Sistemas de Infor-
mação. Inscrições: www.jfrn.jus.br.

Os assessores de Comunicação 
Social da Justiça Federal na 5ª 
Região estiveram reunidos nos 
últimos dias 19 e 20, durante o II 
Encontro de Assessores de Co-
municação Social da 5ª Região, 
promovido pelo TRF5 e pela 
SJSE. Na abertura do evento, o 
diretor de Foro da SJSE, Carlos 
Rebelo Jr., fez questão de frisar: 
“Se os oficiais de justiça são a 
longa manus dos juízes nas ruas, 
os assessores de Comunicação 

são a longa ma-
nus do juiz na 
sociedade”. Com 
o apoio do con-
sultor em gestão 
Marcel Menezes 
Fortes, cedido 
para a reunião 
pela Petrobras, os jornalistas ela-
boraram um planejamento estra-
tégico para a área, no qual foram 
avaliadas forças, oportunidades, 
fraquezas, ameaças e ações para 

a Comunicação 
na 5ª Região. 
A missão, a vi-
são e os valores 
que nortearão 
a atuação das 
equipes também 
foram definidos. 

A partir desse documento, os 
profissionais pretendem redigir a 
Política de Comunicação para a 
5ª Região, contemplando objeti-
vos e metas.


